
TecAt 5 - Tutorial - Malha 1

O módulo Malha 1 destina-se a um cálculo rápido de malhas em configurações típicas em solos de 2 camadas.

1. Configuração

Na janela do Menu, selecione Malha1 e clique no item Configuração:

Se você já realizou o cálculo da Resistividade, os valores das resistividades e da espessura da
primeira camada já se encontram nos respectivos campos, caso contrário basta digitar os valores. Notar que, no
módulo Malha 1, todos os cálculos são para solos de duas camadas - para solos de 3 ou 4 camadas, deve-se
utilizar o módulo Malha 2.

Você deve escolher uma bitola de cabo para os eletrodos horizontais e três comprimentos de hastes
para os verticais; escolha também as conexões - soldas ou conectores à compressão - padrão.

Finalmente, defina uma resistência de projeto desejada e clique em Atualizar.

2. Selecionando um cálculo

Na janela do Menu, na aba Malha 1, escolha o item correspondente à configuração de malha
desejada:

·
Pontual: de uma a três hastes, com cabo enterrado ou não
Pequena: de 4 a 16 hastes, em linha ou formando um quadrado
Edifício: anel retangular com zero a 16 hastes
Torre: contrapesos típicos de torres de transmissão
MRT: configuração típica de sistema monofásico com retorno pela terra



3. Malha Pontual

Na janela do Menu, selecione a aba Malha 1 e clique no item Pontual:

Você pode optar por um espaçamento entre hastes igual ao comprimento delas - ou seja, hastes de 2
metros estarão afastadas de 2 metros e hastes de 3 metros espaçadas de 3 metros - ou especificar um afastamento
único constante para todas as malhas.

4. Relatório Texto

Ao clicar em Calcular, o TecAt realiza os cálculos para 21 malhas: para cada um dos três comprimentos
de haste, malhas com:



uma haste
duas hastes, sem considerar o cabo enterrado
duas hastes, considerando o cabo enterrado
três hastes em linha, sem cabo
três hastes em linha, com cabo
três hastes em triângulo, sem cabo
três hastes em triângulo, com cabo

5. Relatório gráfico

No gráfico comparativo, podemos ver a resistência de cada uma das 21 malhas; a resistência de projeto
é plotada como uma linha horizontal vermelha (se ela não aparecer é por causa da escala, ou seja, o valor das
malhas é muito alto ou muito baixo).



6. Análise dos resultados - malha Pontual

No exemplo acima, mesmo 3 hastes de 3 metros são insuficientes para alcançar a resistência de projeto;
logo, devemos re-calcular com maior área e/ou mais hastes.

7. Malha Pequena

Mantendo o mesmo solo, vamos recalcular com malhas maiores - com mais hastes e usando uma área
maior. Na janela do Menu, selecione a aba Malha 1 e clique no item Pequena:

Deixando o espaçamento igual ao comprimento da haste e clicando em Cálculo, temos:



Neste caso, a escolha entre 8 hastes de 3 metros formando um quadrado de 6 metros ou 10 hastes em
linha (27 metros) depende somente dos custos e da disponibilidade de espaço já que, tecnicamente, as duas
configurações atendem à resistência de projeto.

8. Edifício

Outro cálculo disponível é o chamado Edifício, onde temos um anel retangular de cabos, com ou sem a
adição de hastes (zero a 16 hastes):

Os dados a entrar são o comprimento e largura do retângulo e, se houver, a cota Z. A configuração (B)
ocorre quando temos duas construções ou equipamentos na mesma instalação porém onde seja indicado colocar
mais um cabo entre elas - o exemplo típico é de uma estação rádio-base, onde temos a torre e a sala do rádio e,
entre elas, um condutor enterrado. Pode acontecer ainda de não termos acesso para cavar valas e enterrar o anel
no solo, então podemos colocar somente as hastes (todas interligadas por um cabo ao nível do piso, claro), nesse
caso optamos pela configuração (C).

Mantendo o solo dos exemplos anteriores e a opção (A), temos:



9. Influência da estratificação da resistividade

Nos exemplos acima, usamos um solo com resistividade de 300 Ohm.m na primeira camada (com
espessura de 2 m) e 100 Ohm.m na segunda camada; para ilustrar a importância da estratificação, vamos inverter
esses valores e recalcular:

No solo anterior, uma haste de 2 metros instalada a uma profundidade de 0,5 metros tinha 3/4 de seu
comprimento na camada de 300 Ohm.m e apenas meio metro na de 100 Ohm.m; agora temos o oposto, portanto
é de se esperar um resultado melhor. No cálculo Pontual:



Assim, uma haste de 2 metros, que tinha uma resistência acima de 130 Ohm no solo anterior, agora tem
50 Ohm. Já a haste de 3 m teve pouca variação.

No cálculo Pequena, temos:

e, no Edifício:



Aqui podemos ver claramente como, num solo com resistividade maior na segunda camada, as hastes
tem pouca influência em malhas maiores.
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